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EDITAL INTERNO Nº 002/2021 – DESP/IAPEN/AC 

 

EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE NOVOS (AS) DOCENTES, INSTRUTORES E 

MONITORES DA DIVISÃO DE ESCOLA DO SERVIDOR PENITENCIÁRIO DO INSTITUTO 

DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ACRE. 

 

A DIVISÃO DE ESCOLA DO SERVIDOR PENITENCIÁRIO (DESP), através do Instituto de 

Administração Penitenciária (IAPEN) do Estado do Acre, abre vagas para o credenciamento de 

novos (as) docentes, instrutores e monitores nas seguintes áreas, conforme quadro abaixo:  

 

Área 

Administrativa:  

Direito, Administração, Letras/Português, Tecnologia da Informação, 

Gestão Pública, Psicologia, Pedagogia e Assistência Social. 

 

Área  

Operacional:  

 

Armamento e tiro, Técnicas e Táticas de Intervenção Penitenciária, 

Técnicas e Tecnologias Menos Letais, Inteligência Penitenciária, 

Gerenciamento de Crise e Técnica de Negociação, Técnica de algema, 

Defesa Pessoal e Educação Física. 

     

1. OBJETO 

1.1. Este edital tem como objeto cadastrar novos (as) docentes, instrutores e monitores para 

compor o banco de docentes que atuarão junto à DESP, na formação e capacitação de 

servidores do IAPEN. 

1.2. Estão aptos ao credenciamento os servidores efetivos do Instituto de Administração 

Penitenciária do Estado do Acre que não estejam em cumprimento de condenação de 

processo administrativo disciplinar. 

1.3. O credenciamento implicará na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas 

neste edital e das normas da DESP. 

1.4. Este edital e seus anexos ficarão disponíveis no endereço eletrônico http:// 

iapen.acre.gov.br. 

 1.5. O credenciamento deve ser realizado através do endereço eletrônico – http:// 

iapen.acre.gov.br. 
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1.6. O credenciamento não estabelece obrigação da DESP em efetuar qualquer contratação, 

constituindo apenas formação de banco de docentes, instrutores e monitores aptos a 

atenderem às demandas de cursos, capacitações, treinamentos e outros. 

1.7. É também assegurado a DESP o direito de cancelar, no todo ou em parte, este Edital, 

mediante justificativa, sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer indenização ou 

compensação aos credenciados. 

1.8. Todo e qualquer esclarecimento com relação a este edital poderá ser feito por meio 

eletrônico através do e-mail eap.iapenacre@gmail.com ou pelo telefone (68) 3227-1026 – 

ramal 204. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

2.1. Os (as) interessados em integrar o banco de docentes, instrutores e monitores da DESP 

devem realizar cadastro por meio do endereço eletrônico http:// iapen.acre.gov.br, anexando 

no local indicado, os seguintes documentos em formato PDF: 

a) Curriculum Vitae 

b) Carteira de Identidade (RG); 

c) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Comprovante de endereço; 

e) Comprovante de Dados bancários; 

f) Diploma ou histórico escolar da última titulação; 

g) Certificados em cursos específicos na área de atuação; 

h) Declaração ou comprovação de experiência em docência, instrução ou monitoria; 

i) Certidão negativa de processo administrativo disciplinar (corregedoria) 

j) Certidão negativa de antecedentes criminais. 

k) Plano de aula com tema relacionado a área pretendida (planejamento para aula com uma 

hora de duração). 

2.2. As informações prestadas no cadastro serão de inteira responsabilidade do profissional.  

2.3. Todos os dados solicitados devem ser preenchidos corretamente, bem como, o envio de 

todos os documentos solicitados. 

2.4. Será desconsiderado o cadastro que não apresentar todos os documentos 

solicitados.  
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3. FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E OPERACIONAL   

3.1. Os docentes, instrutores e monitores passarão, periodicamente, por formação pedagógica 

e operacional ofertada pela DESP. 

3.2. SOMENTE SERÃO CONVOCADOS PARA ASSUMIR DISCIPLINAS, AQUELES QUE 

PARTICIPAREM DAS FORMAÇÕES E REUNIÕES OFERECIDAS PELA DESP, QUANDO 

CONVOCADOS. 

 

4. DA CONVOCAÇÃO 

4.1. A convocação se dará conforme a participação nas formações e reuniões e de 

acordo com as demandas da DESP. 

 

5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO INSTRUTOR 

5.1. A DESP, objetivando a garantia da qualidade do resultado efetivo aos seus alunos, 

realizará o acompanhamento e avaliação do instrutor em todo desenvolvimento do programa 

e/ou projeto em que foi contemplado. 

5.2. A continuidade do credenciamento e a solicitação para nova atividade dependerão da 

avaliação do profissional, através de formulário próprio respondido pelos alunos atendidos e 

avaliação própria do coordenador Pedagógico da DESP. 

5.3. No caso da DESP tomar conhecimento de fatos que possam caracterizar irregularidade 

adotará as providências cabíveis e deliberará, junto com as áreas envolvidas, sobre a 

continuidade do processo seletivo ou não. 

5.4. O docente, instrutor ou monitor deverá apresentar certidão negativa quanto a condenação 

em processo administrativo disciplinar, sempre que solicitado pela DESP. 

5.5. O docente, instrutor ou monitor deverá informar à DESP a disponibilidade ou não para 

ministrar disciplina ou treinamento para o qual foi convocado. No caso de indisponibilidade, 

deverá informar à DESP em até 24 horas após convocação, para que seja possível fazer a 

substituição. 

5.6. A substituição do profissional quando impossibilitado é de exclusiva responsabilidade da 

DESP. 

 

6. SITUAÇÃO DE DESLIGAMENTO 

6.1. O profissional poderá ser desligado de maneira parcial ou total, assegurado contraditório e 

ampla defesa, quando houver situações tais como: 
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a) Descumprimento ou violação, no todo ou em parte, das normas contidas neste edital. 

b) Recebimento de 3 (três) avaliações inferiores ao mínimo de 60% (sessenta por cento), 

seguidas ou intercaladas, por parte dos alunos e coordenador pedagógico. 

c) O não comparecimento para ministrar aula sem prévia justificativa. 

d) Apresentação, a qualquer tempo, na vigência do respectivo processo seletivo, de 

documentos que contenham informações inverídicas. 

e) Indiscrição e falta de sigilo sobre particularidades da SESP/IAPEN/DESP e dos alunos. 

f) Descumprimento dos 15 minutos de tolerância de atraso como prazo mínimo para estar 

presente no local onde realizará sua atividade, por mais de 3 (três) vezes seguidas ou 

intercaladas. 

g) Negligência no zelo pelos equipamentos, material didático, estrutura física do local e 

bens patrimoniais disponibilizados pela DESP para a realização do trabalho, quer seja nas suas 

instalações, quer seja em estruturas de parceiros. 

h) Entrega e/ou divulgação de material promocional empresa própria e/ou de seus serviços 

particulares, durante os contatos mantidos em nome da DESP, sem autorização expressa 

desta. 

i) Utilização de qualquer material desenvolvido pela DESP para seus produtos e 

programas particulares sem prévia autorização da contratante. 

j) Cobrança aos alunos de qualquer honorário profissional, complementar ou não, relativo 

aos trabalhos executados conforme projeto com a DESP. 

k) Comercialização de produtos relacionados ou não ao trabalho, no recinto onde estiver 

atuando junto ao aluno da Escola, sem prévia autorização quando for o caso de interesse e 

benefício para as partes. 

l) Designação ou substituição por outro profissional, selecionado ou não, para executar o 

serviço pelo qual foi chamado pela Escola, no todo ou em parte, sem prévia autorização da 

DESP. 

m) Atuação em desacordo com os princípios do respeito e da moral individual, social e 

profissional, da ética e das relações interpessoais, consubstanciados nos objetivos, missão e 

finalidade da DESP. 

n) Os servidores que sofrerem processo administrativo com condenação serão desligados. 

6.2. O profissional poderá requerer seu desligamento e/ou seu afastamento à DESP finda a 

execução do trabalho ou antes de seu início com a antecedência de 48 (quarenta e oito) horas 

para substituição. 
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O instrutor poderá ser convidado a disponibilizar à DESP o material utilizado nas 

aulas/instruções, para alimentação do acervo de material pedagógico da escola, além do uso 

de voz e imagem, mediante assinatura de documento para este fim. 

7.2. A DESP poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar as disciplinas, desde que o 

motivo seja a adequação ao atendimento da demanda do plano de cursos e eventos da DESP. 

7.3. A realização deste trabalho nos processos formativos da DESP não gera qualquer vínculo 

empregatício nem demais responsabilidades constantes na legislação trabalhista (DECRETO-

LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943). 

7.4. Enquanto os (as) novos (as) docentes, instrutores e monitores não participarem da 

formação pedagógica e operacional, a DESP reserva-se ao direito de dispor de seu 

Banco de Instrutores já existente. 

7.5. É parte integrante deste Edital, os ANEXOS:  

I – FICHA DE INSCRIÇÃO;  

II - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS;  

III - MODELO DE CURRICULO;  

IV – MODELO DE PLANO DE AULA. 

7.6. O presente edital e seus anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico http:// 

iapen.acre.gov.br, a partir de sua publicação. 

7.7. Demais situações serão resolvidas no âmbito do IAPEN e DESP. 

7.8 O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio Branco/Ac, 10 de maio de 2021. 

 

 

Maria Helena Guedes da Silva 

Gerente da Div. de Esc. Do Servidor Penitenciário 
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ANEXOS 

BANCO DE INSTRUTORES DA DIVISÃO DE ESCOLA DO SERVIDOR PENITENCIÁRIO (DESP) 

I - FORMULÁRIO PARA CADASTRO 

Dados Pessoais 
Nome:  

Sexo: (     ) M   (      ) F Data de Nascimento: 

RG: CPF: 

Endereço: Nº 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone residencial: Telefone celular (WhatsApp): 

E-mail:  

Dados Profissionais 
Cargo/Função: 

Ano de Contrato: 

Lotação: Matricula: 

Titulação: 
(  )Ensino Médio     (    )Graduação     (    )Especialização     (   )Mestrado  (   )Doutorado 

Área de Formação (se tem curso superior, qual?) 

Áreas em que se encontra habilitado para atuar:  

Pretende atuar como: 
(   ) Instrutor                (   ) Monitor                    (   ) Docente/Professor 

 

Informações Adicionais: 

1. O profissional é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no formulário de cadastro, arcando 
com as consequências de eventuais erros e/ou do não preenchimento de qualquer campo. 

 2. O cadastro no Banco de Instrutores implica, desde logo, o reconhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas em regulamento e demais documentos emitidos pela DESP. 
  

Data: _____/_____/______                                            Assinatura: _____________________________________________  

 

Enviar juntamente com o formulário de cadastro, devidamente assinado, os seguintes documentos digitalizados: 

a) Curriculum Vitae, Carteira de Identidade (RG); b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) Comprovante de 

endereço; d) Comprovante de Dados bancários; e) Diploma de graduação (se houver); f) Certificados de cursos na área 

pretendida e declaração que compre experiência em docência, instrução ou monitoria; g) Certidão negativa de processo 

administrativo disciplinar; h) Certidão negativa de antecedentes criminais; i) Nada consta da corregedoria administrativa do 

IAPEN. 
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II - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  

 

a) Carteira de Identidade (RG); 

b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Comprovante de endereço; 

d) Comprovante de Dados bancários; 

e) Diploma ou histórico escolar da última titulação; 

f) Certificados em cursos específicos na área de atuação; 

g) Declaração ou comprovação de experiência em docência, instrução ou monitoria; 

h) Certidão negativa de processo administrativo disciplinar (corregedoria) 

i) Certidão negativa de antecedentes criminais. 

j) Plano de aula com tema relacionado a área pretendida (planejamento para aula com uma hora de 

duração). 

 

Serão considerados válidos para comprovação de experiência docente certificados ou declarações 

de órgãos ou instituições de ensino datados e com período de atuação em horas aulas. 
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III – MODELO DE CURRICULO 

(Disponível no site em formato Word para edição)  

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Filiação: 

Data de Nascimento: Sexo: 

Naturalidade: Nacionalidade: 

Estado civil: Profissão: 

Endereço residencial: 

E-mail: 

Telefone para contato: 

CPF: NIT/PIS/PASEP 

RG n°: Órgão Emissor/UF: 

FORMAÇÃO ESCOLAR 

Nome da Instituição: 

Data de conclusão: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUAÇÃO 

Nome do curso: 

Instituição: 

Data de ingresso: Data de conclusão: 

ESPECIALIZAÇÃO 

Nome do curso: 

Instituição: 

Data de ingresso: Data de conclusão: 

MESTRADO 

Nível: 

Nome do curso: 

Instituição: 

Data de ingresso: Data de conclusão: 

DOUTORADO 

Nível: 

Nome do curso: 

Instituição: 
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Data de ingresso: Data de conclusão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS DOCENTES 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS NÃO-DOCENTES 

 

ATIVIDADES EXTRAS MINISTRADAS (PALESTRAS, MINICURSOS ETC) 

 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO E/ OU APERFEIÇOAMENTO 
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IV - MODELO DE PLANO DE AULA 

 (Disponível no site em formato Word para edição) 

 
Roteiro básico para plano de aula 

 

 

I. Dados de Identificação: 

Instituição: 
Disciplina: 
Carga Horária: 
Período: 
 

II. Objetivos: a serem alcançados pelos alunos e não pelo professor/Intrutor; objetos da avaliação 
(item VII);   
Objetivo geral: projeta resultado geral relativo a execução de conteúdos e procedimentos. 
Objetivos específicos: especificam resultados esperados observáveis (geralmente de 3 a 4 

objetivos).  

OBS.: começa-se sempre com verbos indicativos de habilidades como, por exemplo: 
ao nível de conhecimento – associar, comparar, contrastar, definir, descrever, diferenciar, 
distinguir, identificar, indicar, listar, nomear, parafrasear, reconhecer, repetir, redefinir, revisar, 
mostrar, constatar, sumariar, contar; 
ao nível de aplicação – calcular, demonstrar, tirar ou extrair, empregar, estimar, dar um exemplo, 

ilustrar, localizar, medir, operar, desempenhar, prescrever, registrar, montar, esboçar, solucionar, 
traçar, usar;  
ao nível de solução de problemas – advogar, desafiar, escolher, compor, concluir, construir, criar, 
criticar, debater, decidir, defender, derivar, desenhar, formular, inferir, julgar, organizar, propor, 
ordenar ou classificar, recomendar. 
 

III. Conteúdo: conteúdos programados para a aula organizados em tópicos  

 

IV. Metodologia: descrição da abordagem teórica e prática do tema (desenvolvimento da aula) 

 

V. Recursos didáticos: Datashow, apresentação de documentários e demais materiais didático-
pedagógicos que serão utilizados na aula. 
 

VI. Avaliação: pode ser realizada com diferentes propósitos (diagnóstica, formativa e somativa). 

Discriminar, com base nos objetivos estabelecidos para a aula: 
- Atividades (ex: respostas às perguntas-problema ao final da aula, discussão de roteiro, 
compreensão de gravuras, trabalho com documentos, etc.) 
 

VII. Referências: indicar toda a bibliografia consultada para o planejamento da aula dividindo-a 

entre básica e complementar 

 
 

*Observação: o plano de aula não deve exceder duas laudas. 

 


